FAClTark
A-& B-komma,

FACIT til A- og B-kommaer
ogf >>men<<.Men
Da du larte
om A-kommaer, bad vi dig finde ordene >>ogf<<
nemlig >>e11er<<,>>for<<, >>thi<<ogt
et par stykker ti1,
der er faktisk
>>sd<<.Ogr sA qalder i Ovriqt at man ALTID gerne mA sette komma foran
>>men<<,
ej . Sd det gor vi I
eller
uanset om der kommer en satning efter
Vi repeterer

lige

reqlerne

for

A-komma med de nermte

tilfOjelser:

.
Tag 6t punktum ad qangen.
.
komma foran >>men<<.
Sat altid
.
>>for'er<<, osv. der stdr inden for
F i n d d e > > o g ' e r < < ,> > e l l e r ' e r s ,
hvert punktum (set gerne en 6;b
om dem)
o
>>e11er<<,
Prov om de dele af punktffi-et
der adskilles
af >>ogf<<,
>>for<<, osv. kan std alene.
.
Hvis de kan: Sat komma foran det >>og<<,>>for'er<</ osv. der stdr
imellem dem.
.
Hvis de ikke kan: Set ikke komma i dette punktum. []IUSKat
der stdr mellem 2 punk"punktum" kan ogsA betegrne den setningsdel
som tegrn, altsd) .l
tummer (forstAet

Avebe2g:
A-kommaer i disse

setninger

skal

vere

her:

a) Du mfl spisenogetmindre,a
'
fielaumfl dyrkenogetmeremotion.
\-/

b)'

Konenhavdeglemtbilngglerne,@hun kunneikke hentehamfra
\/
arbejde.

c) Lyneneknitrede,afrptordenenrulledemegettretpfl huset.
\-/

-,l..

d) Lokaleter ret varmt,€rdo*olen
harstfletlige pi heleformiddagen.
'\J
e)

Hvorforkommerhanikke?Entener hansyg,d@
ferie.

ogseer hanrejstpi

0 Turistenspisteikke sin madpalftei kirken,.*@O.t fandtmanupassende.
g) Derkommeraltid mangetil en svenskerkamp
i Parken,^6)den nation
harvi altidhaft et specieltforholdtil: Arvefiendenkaldervilden!
h) Hvis du ikke vil hpre,^@t"a du fgle!
1)

Vil du kore^med
tog gennemtunnelen
,^@vil
overbroen?

du hellerek4remedbil

k) Du er herfor at lrre noget,q@Ir* mfl du tagedigselvi orerne.
1) I kan EfiresomI vil,crde?)jeg vil ikke v&re med!
m) De ville gernep6:tur,ard€httunneikke,zr
penge."
@ieet fattes
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A- og B-kommaer
for B-komma (inden
vi lige reqlerne
SA repeterer
satte bAde A- og B-komma i de fOlgende tekster):

vi

kaster

ud i

dig

at

. Tag en helsetning
en
ad gangen (dvs. en setning uden kommaer eller
helhed afgrenset af A-kommaer).
(udsagnsled) i presens (nutid)
. Find satningens verbaler
e11er
(datid),
prateritum
sat stregr under. Er der kun
sp@rg evt. med 'jeg',
6t = intet komma! -> gA videre ti1 naste setning.
. Er der f1ere,
find sA setningrens andre verbaler,
og se om ordet
>>nemligr<<
med dem. Mark6r stedet
el-Ier >>ikke<<kan settes i forbindelse
( *
eller*
med fx en stjerne
l.
. Hvis >>nemlig/ikke<< KAN stA mell-em to verbaler,
har vi a1ts6 en
>>stjerneplads<< mellem dem, oq der skal nu IKKE settes komma her.
. Hvis der derimod IKKE er en >>stjerneplads<< me11em de to verbaler,
SKAL der komma me11em dem. Og kommaet skal std ligre foran det bagreste
komma mel1em verbaler.
enten ttstjerneplads<< eller
af de to! - Altsd,

@velse30:
Set A- og B-kommaer. Her har jeq markeret dem forskelligrt,
sddan: A-komma - e;,a,ogr B-komma erB
se forskel,

sA du kan

a) Dengik itu,eo@)han sigerathatrar enny dertrjemme.
b)

Hvis han sidderog *leser en bog,*B falderhan *nrestenaltid i sgvn,era

6gdet sker*ogsflnoglegangenflr han*sertv.

\7e

c)

P"ng" havdede ingen &f,asa6gliOen
var ved atl4beud,.r6s
5"")4"
*vh6
r.g"rO"-r*Oig mei, at der
vise sig en udvej.

d)

Mensde sadlunt indend@rs,aB
lfl denstakkelshund*udei regnenAgj
blesten,ocr(pen havdeikke nogetstedat sogely.

e)

Den cykel som han lige havdefflet til jul,eB blev *stjfllet for tre uger
siden..rcr
fnedhan ser stadigx,6ohflberat Dolitiet*finder den.
\---l

0
g)
h)

-<j/

-

Ministerenfastholdersit synspunkt,.ra@t lOsning$orslag
somi fredags
*straks,€rcr,
hun
blev fremsataf NN,*rBforkastede
@@nogettyderpfl at
*er
deri flerepolitiskepartier interesse
for denlBsning.
Da dehavdekgt i to timer,eBstoppede
bussen*i en afsideslille
landsby,*u@sflkunnedeikke kommevideredendag.
Hvis man kendermaskinen,qBkan man xffl gode og
v skarpe
I kopier,*o(F)
r
\v
xer
det er da en fordel at den
billig i drift.
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31:
@velse
A- ogr B-kommaer, igen markeret

forskelligt:

i)'

Han
ville egentliggernei gymnasiet,.,6s@n* synestre flr er langtid,*
^-

j)

De fgltevejenlangfordi devat trntte,qa@hvis dehavdeventettil
dagenefter,*Bvar det xgfletmegetbedre.
Selvomdener nresten10er gammel,erp
regnervi da *med at den*kan
laves,-cr@4spgrgsmfllet
er naturligvisom manxkanffl reservedele.

k)

crQgHetendernok med at han *opgiver det og prdver *at ffl sig et job i
stedetfor.

1)

Reglernevar temmeligindviklede,*a@manblev nok ngdttil at lave
demom da detigennemlangtid *havdevist sig at folk *ikke forstodat
brugedem.
Avelse32:

A- og B-kommaer med forskellig

markering:

Vore nordiskeforfrcdresgudetro
Hos alle folkeslagfindes der forestillingerom usynligemagterder xgriber ind i
menneskenes
liv.
Naturfolk tror at alt hvad der *rdrer sig omkring dem *er1 levende:Vandet der
bobler i kilden, vinden der lober hen over marken,sol og mflne der vandrerhen
over himlen.
Guddommenfinder de overalt.Snarttror de den *er langt borte i den strilende
himmel eller i lynet der *kldver skyerne.Snartslinesde den *er nrerved: inde i
det trettekrat, i en mregtigsten,i en fugl; og den snogder holder til i hytten*B
v&rner *om hjemmetsom en god end.
Ogs6vore forfadre - langt tilbage i stenalderen- har haft en tro pfl usynlige
magterog krrefter i naturen.Vi ser det af deresgravskikke og deresoffergaver.
Vi kenderogsfldereshellige tegn der95indhuggeti sten- ildens tegn og
solenstegn. Ildenstegn er smfl skfllformedefordybningerder *findes pi de
storestender *er anvendti gravene.Soltegnet- en kredsmed et kors i midten
- er sjreldnere,*crmen det er ogsi fundet sailrmenmed ildtegnet.
Hvilke tankerstenalderfolkethar haft med at indhuggedissetegn,apv6d vi
naturligvid{icte med sikkerhed.Men et rimeliE g*I-ton* v&re at de *har
troet at kunne skaffe den dode lys og vanne i det morke gravkammer.
' forandetteverbalvillejeg normaltsette komma,menda vi herharat gore
meden satningsknude,
og derfor
kanundladeet komma,skerder altsAikkenogetvedat metodenikkeafslorerkommasatningen.
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Avebe33:
A-

'og

B-kommaer:

Fra en seneretid, fra bronzealderen,vdd vi en hel del mere om vore forfredres
gudetro,aoog denneviden har vi fra de mangefund der *er giort.
Det danskebronzealderfolkhavdetilsyneladendeikke en tro pfl personlige
guder.Man troedeat guddommene*fandtesi kilder, i hellige trner, i
tordenen,qcrmen fflrst og fremmesti solen Det strdlendehimmellegemeder
gav lys og vafine til menneskerog dyr,op var guddommenselv. Denne
guddomtilbad rr&n,er6s
og til den bragteman ofre.
Et bemrerkelsesvrerdigt
minde om dennesoldyrkelseudgdresaf et 3.000 er
gammeltofferfund fraTrundholm i Odshened.Pe en mark der indtil da aldrig
havdevrret dyrket,eBfandt man xi 1902en stor bronzeskive,en hestog en
sekshjuletvogn. Skiven der er forgyldt pfl deneneside,eBforestiller *solen.
Hestender ved en trfld er forbundetmed solbilledet,eBtrmkker *dette. Bflde
hestog solskiveer anbragtpi den sekshjuledevogn. Det hele skal Abenbart
forestille solender om dagenxskriderhen over himmelbuen.
Om dennesolvognhar veret brugt ved gudsdyrkelsen,qpv6d man *ilil<e.Den
er kun lille,oa og sandsynligviser denblot en efterligning af et stort solbillede
der *virkelig er blevet fOrtrundt blandt egnensfolk pfl en vogn.
Nflr vognener blevet nedgraveti jorden,aBhar det vrret for at bringe guderne
et offer. Lignende offergaver har man fremdragetmangehundredestederi
landet.I Thy er der sflledesfundet over hundredesmflguldbide. De er vel ofret
til havetseller miske jordens guddom.Pfl MOen,i nrerhedenaf klinten, har
man fundeten offerbrgndfra bronzealderen.I en udhulettrcstamme der var
nedsati brgnden,qp16der *to prregtige,uskadtebronzekar.I det eneaf dem
var der nedlagtspiralarmringeog andresmykker,qs og desudenfandtesder en
mengde dyreknogler.
I bronzealderenhar der da her vrereten hellig kilde,ocrog vi kan trenkeos at
denrige offergave*er kommet der pfl fglgendemflde:En ung, fornem kvinde
er kommetrejsendetil kilden for at s/ge helbredelsefor sin sygdom.Vandeter
blevet dragetop i de ny, ubrugtekar og bragt til den syge.Kvinden har drukket
af vandet,qcrog hun har fglt sig helbredtaf detslregendekraft. Fuld af glrde
har hun da lagt sine smykkeri karreneog givet det hele til kildens guddom.
Mflske har slregtog vennerfulE pigen til kilden,qa oE de har nu holdt
offermiltid som tak for hendeshelbredelse.Knoglerne fra mdltidet h de
dereftersrenketi bronden.
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A- og B-kommaer:

Frajernalderensbegyndelsekan vi se at folkene *havdeen tro pi personlige
guder.De dannedesig forestillingerom hvorledesguderne*si ud,*B og N
dem *navne.
Efterhandenopstodder forskellige stederrundt om i landethelligdomme
hvortil gudsdyrkelsen*var knyttet. Det hellige sted- viet - var en lille skov der
xlfl som en fredlyst, utilnrrmelig Omed 6bentland omkring. Skovensudkant
var bevoksetmed trt krat for at ingen uvedkommendesOjne*skulle sehvad
viet *gemte.Inde i skovenfandtesen lille dam og en hellig kilde,*cr og her lfl
de viede huse.Vigtigst blandt dissevar hovet, enbjalke- eller jordhytte hvor
gudengemtes.Her var ogsflgildeshallenhvor egnensmrnd *spisteaf
offerdyreneskod pi de storeofferdagenflr blod *blev strenketpi gudebilledet.
I hovetbrcndte en ild der *vedligeholdtes6retrundt og *kun blev fornyet 6n
gang.Det var ved forflrsfestennflr offerprasten(hovgoden)*trendtedenved
ttjrelp af ildboref. Ildens og helligdommensvogterevar indviedekvinder,
vQlver,3der hjalp til ved slagtningenaf offerdyrene.De var ogsflspflkvinder
der *forstoddenkunst attagevarslerfor flret af offerdyretsindvolde.
Inde t hovetfandtesden hellige forhpjning, stallen,hvor gudebilledethavdesin
pladsi et gemme.Billedet var huggetaf steneller groft skflrettrre.Det var
ddgammelt,*6pog det havdebragt velsignelseover egneni slagt efter slrgt.
Nrr s/a/len stodden mregtigeofferkedelaf splv eller bronze,kunstfrerdigt
udhamretmed figurer og hellige tegn.
Den ffldtes med blod pi offerdagenenflr kvrg og heste,ja, ogsi trclle og
krigsfanger*blev ofret. Disse storeofringer fandt isrer stedved midvinter, ved
vintersolhverv,ndr flretskortestedag var forbi,ocrog solenafferbeg,vndteat
stigepfl himlen.
Den mand der forestodofringen,erBv&r xhov-goden,"viets hpdervrerdige
vogtet'', som han kaldespfl enkelterunestene.Han var egnensmrgtigste
mand,en storbonde,hvis gerd lilnnr viet.
Blandt de helligdommeder havdepladsiviet,aB var *ogsfl vognenhvorpfl
guden *blev f$rt rundt i landet ved forirstid. Denne vogn var et pregtigt stykke
handvrerk,helt bygget af asketrreog alle vegne smykftet med skgnne
bronzebeslag.Hjulene var beslflet,agestolen,vognstangen,sidestykil<erne
og
vognkreppe.Og nf,r den nypudsetfortes ud af viet,^B skinnededen *som guld.
erf|odigt,mensatningsanaIysenats|areratsubjehet..De''harto
verbaler:
Dedannede...og de gav...
' Herbehovermanikkebekymresigom kommaellerej,for indskuddel'\vsvlef'giver
af sig selvet komma.
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Set A- ogr B-kommaer:

fejret.Det var en freds-og
I maj,ndrbggensprangud,blev forfrrsfesten
glrdesfest.Da var al stridog fiendskabglemtfor en dag."Alt jern var gemt
hen,ap"heddet*. Ingenmflttebrre viben.
En fordrsmorgen
lgd derlur-toneroveregrer,es og fraviet fortesdenhellige
rnell
vogni hgjtideligtoptogtrukketaf to ungek/er. Pi vognenstodguden,ocr
En ungpige,majbrudetr,
skjult for allesgjnei et trregemme.
W togets
midtpunkt.Hun var for en dagprrestinden.
Gennemhendeoverfdrtesgudens
kraft til heleegnen:Sundhedtil menneskene,
frugtbarhedtil
velsignende
kvreget,grfideog grokrafttil jorden.
Ndr forirstogethavdeendtsinrundkgrseli egnen,*Bfortesvognen*tilbagetil
viet. Gudensaffesp6 sin pladsi hovet,*oog vognenblev vasketi denhellige
dam.Deffearbejdeblev udfgrtaf nogleudvalEetrelle. De kom aldriguden
for viet mereefterat de *havdebergftgudevognen.
Det hedsig at de *straks
blev opslugtaf vandeti denhelligedam.

Fredsguderog kampguder
Blandt de guder der dyrkedesher i Danmarki jernalderensseneretid,."rB
n&vnes*Njord der *var skibsfartensgud,-o og Frej der var frugtbarhedens
Gud. Om Frej hedderdet at han *ggt ingen mOeller moder fortrred.Han giver
godt 6r, fred og frugbarhed.
Enkeltestederhvor der var vi for disseguder,*Bbrerer*endnu i vore dage
gudensnavn. Det er fx tilfreldet med Frgbjerg pi Fyn (Frgs eller Frejs
helligdom).
De guderder dyrkesi jernalderenstidlige periode,-F var *alle fredsguder.De
beskyttedeog velsignede*folkenesfredeligevkken, isreragerbruget.Men
efterhindensom der kom ufred og kampemellem stammerno,qptrfldte
fredsgudernexi skyggeog blev *aflOstaf andre- af Tyr, Thor og Odin.
Disseguder er kampguder.Hos dem sdgerfolkene trjdp nflr de *<geri krig,.ocr
og til dem bringer de takofre for sejren.De kaldtes asagadereller blot aser.
Agerdyrkningensguderkrcvede dyreofre.Men til kampguderneofrer man
menneskerog vflben.De drrebtefiender,krigsfangerog erobredevflbenbliver
givet til guderne.Derfor finder vi nu i mosernede storesarnlingeraf vflben.
Hundreder,ja tusinderaf svrerd,spyd og skjolde er henlagtsom takofre til
guderne.
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0velse36:
Sat A- og B-kommaer:

Den gud hvis dyrkelseefterhandenblev mestudbredti Danmark,aBer Thor.
Han var oprindelig en tordengud.(Ner det tordner,etper det *Thor der xkdrer
med sin gedebukkevognover himlen,*B fortalte de garnlex.)Men ogsflpi
hrrtog hjalp han sine dyrkere.Det fortalles sflledesat de nonnanniske
vikinger *stormedefrem underrflbet: "Thor hjelpe!" Men efterhandenfik han
ry som hjemmetssrerligebeskyffer.Han g iegn og gr4deog bq!5lf[atter og
trolde i ave.Tingfredenbeskyttedehan,cr og tinget blev altid holdt pfl hans
ugedag:Thorsdagen.(En andenugedagb"IgI Thyrs, eller Tirs, navn: tirsdag.
Odin og Frej @ ogsflhver sin dag: onsdagog fredag).Ogsi over gravfreden
vflgedehan. Derfor lnses pi runestenene:"Thor vie (hellige) disseruner."
Thors mrerke- hammertegnet- blev indhuggetp6 runesteneneog ridset i
v6ben.Og thorshammerenblev bdret som et lille halssmykkeder *skulle v&rne
ejerenmod alt ondt.
At Thor har vreretvikingetidensvigtigstegud,.rBservi *ogsi af mange
stednavnerundt om i landet.I alt vidner over 200 navneom thorsdyrkelsen
(Thorsager,Thorshgj,Thorsg).Ogsi en mengde personnavneer udledt af
Thor (Torben,Terkel, Thyra, Toke).- Men de andregudenavnetreffes
sjrldent pi dennemide - end ikke Odins.
I den garnleislandskeskindbog"Den pldre Edda" der er vores rigestekilde
til viden om nordensgudeverden,*BfremstillesOdin* som den @verste
gud.
Han er Valhals fader og krigernesherre.Men eddaensskildring gelder kun
hedenskabens
sidstetid. Odin er denyngsteaf de storeasaguder,qog
dyrkelsenaf ham var fgrst ved at blive almindelig da kristendommen
*fortrengte hedenskabet.Odin fik her i Danmark sin berpmtehovedhelligdom
i Odense(Odins-Ve).

pAdit egetark!
HUSKatsatte krydserne
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En lille forpr@ve
SA er det tid
d.ig om du har
Og den skal
sA repet6r.

til
den tredje
test.
Oq som med de forste,
lart det du skul-le, altsA en selvtest.

bestds

Er du den mindste

med 90% riqtige!

skal

smule i

den vise
tvivl,

AHer prover dig dig selv om du nu kan huske reg,lerne for henholdsvis
Lad
og B-kommaer. Indset de ord der mangler i de fOlqende setninger.
Du skal kunne huske det hele nu for at
vere med at kikke tilbage.
kunne klare proven!
Her skulle

indfOjes

de manqlende ord,

6t el1er

flere

pd hver

linje:

Reglerfor A-komma:
.
TagetPu'nl<fiunt adgangen(altsi enhelhedafgrrenset
af punktum).Sretaltid
komma foran >>YtrT&tlt<.

,rfurrr, ufl'd,r, og rryfu, der stfirindenfor hvert
Find ordene>>q(9 >>elf,,.e!.<<,

Prf,vom de deleaf punktummetderadskillesaf >>qf<,>>e\.fpr<s
osv.kan
"for"
stfi alPr4rlc/
Hvis de kan: Snt (A -)k*vnma"
imellem dem.
.

>>eller<<,
>>for<<.
foran det >>og<<,
osv. der stfrr

Hvis de ikke kan: Set *-Wfut6

11

nn*et\,M

i dettepunktum.

Reglerfor B-komma:
'
Tag en hp-l,tafrwi'ng,ad gangen(dvs.en sretningudenkommaereller enhelhed
afgrenset af A-kommaer).

Find setningensvurbafa)ri prresens
eller prreteritum,set stregunder.Er der
kun 6t = i,ntefrlcttn vna) -> gi videretil npstesretning.
Er derflere, find si sretningens
andreverbalerog indsretordet
"vtc'tnlig^lrrtl<*'a<

i forbindelsemed dem. Sreten stjernehvor fx >>ikke<<
kan st6.

Hvis derER en >>stjerneplads<
mellemde to verbaler,skalder IKKE noget
lcnynynn mellemdem.
Hvis derikke er en >stjerneplads<<
mellemde to verbaler,SI{AL d.e-r lcowuynw
mellemdem.OgkM
skalsti lige forandetbageste
af deto!
Ndr du er kl,ar ti7 testen,
afLevdr
A/B-kommaer
selvtesten
til
nAlletre alternativer
accepteres
somkorrektsvar.

din

mappe ti7
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